
اأكد  رئي�س اجلمهورية فوؤاد مع�س��وم اأن �سيا�سة العراق 
املالية يف املرحلة الراهنة تعتمد اعتماداً اأ�سا�سيًا على 
ال�س��ادرات النفطي��ة �س��يما واأن العراق يخو���س اليوم 
حرب��ًا �س��د تنظيم داع���س التي ت�س��تدعي ا�س��تنفار كل 
اجله��ود املمكنة لتعزي��ز زخم هذه املعركة امل�س��رية 
تلقت��ه  بي��ان  . وق��ال مكت��ب رئا�س��ة اجلمهوري��ة يف 
)اجلورنال نيوز( ان مع�س��وم ا�س��تقبل يف ق�رص ال�سالم 
ببغ��داد الأم��ن العام اجلدي��د ملنظمة الدول امل�س��درة 
ال�س��يد حمم��د �سنو�س��ي باركن��دو”.  )اأوب��ك(  للب��رول 
واو�س��ح مع�س��وم ح�س��ب البي��ان اأن املنظمة تاأ�س�س��ت 
يف بغ��داد يف العام 1960 واإن العراق ع�س��و اأ�سا�س��ي 
وموؤ�س���س، م�س��راً اإىل اأن��ه ونتيج��ة للظ��روف التي مير 
به��ا حاليًا فه��و بحاجة اإىل  كل دعم ممك��ن يهدف اإىل 
ع��دم خف�س اإنتاجه النفط��ي. وجرى خالل اللقاء، الذي 
ح���رصه وزير النفط ال�س��يد جب��ار اللعيبي، ا�س��تعرا�س 
�س��امل للن�س��اط النفط��ي العراق��ي ف�س��اًل ع��ن بح��ث 
م�س��تويات الإنتاج والت�سدير، واأ�س��ار الرئي�س مع�سوم 
اإىل اأهمية اعتماد الدول الأع�س��اء يف املنظمة �سيا�س��ة 
الرب��ح للجميع لدعم اأ�س��عار النفط يف ال�س��وق العاملية 
واملحافظة على ح�س��ة اأوبك. من جهت��ه اأكد اأمن عام 
اأوبك دور العراق الفاعل يف املنظمة، م�س��راً اإىل �سعيها 
احلثيث الهادف اإىل اتخاذ قرارات تخدم وتدعم اأ�س��عار 
النفط، مو�س��حًا رغبة املنظمة يف العمل مع العراق من 

اجل معاجلة املو�سوع واخلروج من الأزمة احلالية.
كما ثّمن ال�س��يد باركندو جهود العراق يف ت�س��مية اأمن 
ع��ام للمنظم��ة بعد اأن كان املن�س��ب �س��اغرا لأكرث من 
ثالث �سنوات، م�سيداً بالنت�سارات التي حتققها القوات 
العراقي��ة عل��ى داع���س الإرهاب��ي، معربًا ع��ن متنياته 
بو�سول العراق اإىل حتقيق ال�ستقرار ال�سيا�سي واملايل. 
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متيم،  حممد  كركوك  حمافظة  عن  النائب  اتهم 
م�سعود  كرد�ستان  اإقليم  حكومة  رئي�س   ، اأم�س 
البارزاين  ب�سعيه اىل �سم كركوك لالإقليم، موؤكدا 
ان الخر يتعامل مع املكون العربي يف كركوك 

على اإنه م الدرجة الثانية .
 " اإن    ، �سحفي  ح��دي��ث  يف  مت��ي��م   وق����ال   
كرد�ستان  اإىل  كركوك  ل�سم  ي�سعى  ال��ب��ارزاين 
وتهجر املكون العربية منها  موؤكدا اأن" قوات 
يف  العربي  املوكن  تتهم  وال�ساي�س  البي�سمركة 

عمليات اإرهابية يف كركوك ".

 واأ�ساف اأننا " ل ندافع اأن اأي متهم اأو اإرهابي 
من املكون العربي يف كركوك وامنا هناك متيز 
للمكون  ال���رازاين  قبل  من  موجه  واتهامات 
العربي يف كركوك على اإنه متورط مع الإرهاب 

."
طالبوا  وال�ساي�س  البي�سمركة   " اأن  اإىل  وا�سار   
منها  باخلروج  املحافظة  يف  العربي  املكون 
اإننا  اإىل  اإىل خميمات النازحن، لفتا  والتوجه 
باإيقاف  العبادي  حيدر  ال��وزراء  رئي�س  طالبنا 
كرد�ستا  حكومة  بها  تقومك  التي  اخل��روق��ات 

بحق املكون العربي .
ذكر   قد  اجلبوري  �سليم  الرملان  رئي�س  وكان   
وانتخابية  �سيا�سية  ابعاد  ان هناك   ، اأم�س  يوم 

نقبل  لن   اننا  موؤكدا   ، النازحن  ع��ودة  توؤخر 
بطرد الأ�رص من اماكن �سكناهم.

لل�سوؤون  امل��ت��ح��دة  الأمم  من�سقة  واع��رب��ت   
الإن�سانية يف العراق ليز جراند عن قلقها ، من 
اإجبار ال�سلطات الكردية 250 عائلة نازحة من 
لداع�س  بعد هجوم  كركوك  مغادرة  على  العرب 

على املدينة اخلا�سعة ل�سيطرة الأكراد .
القانون  دول��ة  ائتالف  رئي�س  حذر  جانبه  من 
نوري املالكي ،اأم�س ، من خطورة حتميل مكون 

ما م�سوؤولية اخلروقات المنية يف كركوك.
وقال املالكي يف تغريدة له على موقع التوا�سل 
ما  م��ك��ون  "حتميل  "توير"،ان  الجتماعي 
امر  كركوك  يف  المنية  اخل��روق��ات  م�سوؤولية 

بالغ اخلطورة ويهدد الن�سيج الجتماعي ووحدة 
البالد".

"العمل يقت�سي با�رصاك املكونات  وا�ساف، ان 
واح��رام  وح��ر���س  بواقعية  معها  والتفاهم 
ما  ك��ل  م�سوؤولية  حتميلهم  ولي�س  احل��ق��وق 

يح�سل".
قيام  عن  ك�سف  العربية  ائتالف  ان  اىل  ي�سار 
ك��رك��وك  ع���رب  بتحميل  ال��ك��ردي��ة  ال�سلطات 
م�سوؤولية ما ح�سل من اعتداءات يف املحافظة 

والقيام بعملية تهجر ق�رصي لهم.
�سليم  الرملان  رئي�س  اأكد  مت�سل  �سعيد  على 
وطرد  املنازل  ه��دم  رف�سه   ، اأم�س  اجل��ب��وري، 
العوائل العربية من حمافظة كركوك، م�سرا اىل 

اأبعاد �سيا�سية واأخرى انتخابية تتالعب  وجود 
بعواطف وم�ساعر النازحن وتوؤخر عودتهم اىل 

مناطقهم املحررة.
وقال اجلبوري خالل اجتماعه مبحافظ كركوك 
ول  وطنية  ق�سية  النازحن  "ق�سية  اإن  ام�س، 
م�سوؤوليته  ع��ن  يتخلى  ان  ط��رف  لأي  ميكن 

جتاهها".
وجاد  �رصيح  حوار  هناك  "كان  اأن  واأ�ساف، 
ق�ساء  حت��ري��ر  عملية  اإط���الق  يف  ب���الإ����رصاع 
كونه  ق�سوى،  اأولوية  الأم��ر  واعطاء  احلويجة 

عامل مهم با�ستتباب الأمن يف كركوك".
هدم  "عمليات  اأن  ال��رمل��ان،  رئي�س  واأو���س��ح 
بع�س  �سهدتها  التي  العوائل  وط��رد  امل��ن��ازل 

املناطق غر مر�سية ول ميكن القبول بها".
ال�سجاعة  كركوك  اأبناء  "وقفة  اجلبوري،  وثمن 
الهجمة  بوجه  ومكوناتهم  اأطيافهم  بكافة 
املحافظة،  �سهدتها  التي  الأخ��رة  الإرهابية 

وتعاونهم املثمر مع الأجهزة الأمنية فيها".
�سيا�سية  اأبعاد  "هناك  اأن  اىل  اجلبوري،  واأ�سار 
وم�ساعر  بعواطف  تتالعب  انتخابية  واأخ��رى 
املناطق  بع�س  اىل  عودتهم  وتوؤخر  النازحن 

وهو امر مرفو�س متامًا".
اجلبوري،  �سليم  النواب  جمل�س  رئي�س  وو�سل 
اىل   ،)2016 الأول  ت�رصين   26( اأم�س   �سباح 
الأح��داث  ت��ط��ورات  ملتابعة  كركوك  حمافظة 

فيها، اإ�سافة اىل ق�سية النازحن.

معصوم لـ “أوبك”: سياستنا المالية تعتمد على النفط ومعركة داعش مصيرية

ك�سفت اإح�سائية ر�سمية لوزارة الهجرة واملهجرين، 
من  مدين  الف  ت�سعة  من  اكرث  "نزوح  عن   ، اأم�س 
الع�سكرية  العمليات  انطالق  مع  نينوى  حمافظة 

لتحرير املو�سل".
لها  اإح�سائية  "اآخر  ان   ، بيان  الوزارة يف  وذكرت 
التابعة  والقرى  والنواحي  الق�سية  من  للنازحن 
حتريرها  عمليات  انطالق  منذ  نينوى  ملحافظة 
بلغت 9795 نازح وبواقع 1670 عائلة نازحة"، 
لفتا اىل ان "العداد توزعت بن خميمات ]جدعة 
اخل��ازر   ، خممور  ق�ساء  يف  ديبكة   ، القيارة  يف 
ق�ساء  يف  زيلكان  وخميم  املو�سل  �رصق  كم   37
باتخاذ  م�ستعدة  "الوزارة  ان  وا�ساف  ال�سيخان[". 
ازمة  واحتواء  النازحن  لإي��واء  الالزمة  التدابر 
النزوح حال وقوعها ، موؤكداً ان الطاقة ال�ستيعابية 
ملخيمات الوزارة تكفي لإيواء ]250[ الف نازح"، 
ده��وك  حمافظة  م��ع  تن�سيقًا  "وجود  اىل  لف��ت��ًا 
منطقة  يف  للنازحن  اي��واء  وح��دة  الف   12 لبناء 

ال��وزارة  "فرق  ان  اىل،  البيان  وا�سار  الرنكزلية". 
مدار  وعلى  التوايل  على  التا�سع  يومها  توا�سل 
ال�ساعة يف ا�ستقبال ال�رص النازحة وتهيئة املكان 
الغاثية  امل�ساعدات  وتوزيع  لإيوائها  املنا�سب 
�سليم  النواب  جمل�س  رئي�س  عزا  جهته  من  بينها". 
اجلبوري، اأم�س، تاأخر عودة النازحن اىل مناطقهم 
حترير  �رصورة  على  اأكد  فيما  �سيا�سية،  ابعاد  اىل 

ق�ساء احلويجة جنوب غربي حمافظة كركوك.
حمافظة  ،اأم�����س،  "زار  اجل��ب��وري  ان  بيان  وذك��ر 
جنم  باملحافظ  ال��زي��ارة  خ��الل  والتقى  ك��رك��وك، 
على  لالطالع  امل�سوؤولن،  من  وع��دداً  كرمي  الدين 
ا�ستعدادات القوات المنية لتحرير ق�ساء احلويجة، 
وللوقوف على احوال النازحن وو�سعهم الن�ساين 
اإع��ادة  ع��زا  "اجلبوري  ان  اىل  لفتا  والغاثي"، 

النازحن اىل مناطق اىل ابعاد �سيا�سية".
ابناء  "وقفة  ان  البيان  بح�سب  اجل��ب��وري  وثمن 
كركوك ال�سجاعة بكافة اطيافهم ومكوناتهم بوجه 
الهجمة الرهابية الخرة التي �سهدتها املحافظة 

وتعاونهم املثمر مع الأجهزة المنية فيها".

ق�سية  "ان  اأك��د  النازحن  مبلف  يتعلق  وفيما 
ان  طرف  لأي  ميكن  ول  وطنية  ق�سية  النازحن 

يتخلى عن م�سوؤوليته جتاهها".
املنازل  ه��دم  "عمليات  الرملان  رئي�س  واعتر 
غر  املناطق  بع�س  �سهدتها  التي  العوائل  وطرد 
"هناك  م�سيفًا  بها"،  القبول  ميكن  ول  مر�سية 
بعواطف  تتالعب  انتخابية  واأخرى  �سيا�سية  ابعاد 
بع�س  اىل  عودتهم  وت��وؤخ��ر  النازحن  وم�ساعر 

املناطق وهو امر مرفو�س متامًا".
حترير  ملعركة  المنية  القوات  ا�ستعدادات  وعن 
"كان هناك حوار �رصيح  اجلبوري  قال  احلويجة، 
احلويجة  ق�ساء  حترير  عملية  يف  بالإ�رصاع  وجاد 
واعطاء المر اولوية ق�سوى كونه عاماًل مهمًا يف 

ا�ستتباب المن فيها".
الإن�سان  حقوق  جلنة  رئي�س  حذر  اخر  جانب  من 
اإن�سانية  ال�سمري، من كارثة  الرحيم  النيابية، عبد 
ب�سبب  نينوى  حمافظة  جنوب  القيارة  ناحية  يف 
التلوث البيئي الذي ت�سبب به اإحراق معمل كريت 

امل�رصاق واإحراق اآبار النفط يف املحافظة.

يف  نينوى  حمافظة  عن  نائب  وهو  ال�سمري  وقال 
"قام بزيارة اىل ناحية القيارة لالطالع  اإنه  بيان 
معاناة  و�ساهد  هناك،  الإن�سانية  الأو�ساع  على 
للدخان  يتعر�سون  اإنهم  وكيف  هناك  املدنين 
الختناقات  وكذلك  النفط  اآب��ار  حرق  عن  الناجت 
نتيجة  امل�رصاق  كريت  معمل  من  القادمة  القاتلة 
ول  عنهم  تغيب  الطبية  الكوادر  اأن  وكيف  حرقه، 

توجد اأية طبيبة ن�سائية هناك".
وحذر ال�سمري من "كارثة اإن�سانية قد تلحق ب�سكان 
يف  العراقية  احلكومة  ت�رصع  مل  ما  القيارة  ناحية 
اإنقاذ الأهايل ومنع ت�رصب ال�سموم التي نتجت عن 
امل�ساعدات  وتقدمي  امل�رصاق  كريت  معمل  اإحراق 

الطبية والغذائية ل�سكان الناحية".
وكانت ال�سلطات الأمنية اعلنت قبل يومن ال�سيطرة 
للكريت  امل�����رصاق  معمل  خملفات  ح��ري��ق  على 
ان احرقتها ع�سابات داع�س  جنوبي املو�سل بعد 
الرهابية قبل فرارها.وبقيت بع�س البار النفطية 
ما  املدينة  جنوبي  القيارة  ناحية  يف  حمرقة 

ت�سبب بتلوث بيئي.
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أكثر من تسعة االف نازح منذ بدء عمليات الموصل وعراقيل وراء عودتهم للمناطق المحررة الى اآلن ..
المصوتون على منع الخمور 90 نائبًا!

النزاهة البرلمانية تكشف شبهات فساد 
خطيرة في وزارة الكهرباء بـ90 عقدًا

النجيفي يروج من اربيل إلقليم نينوى 
بـ”دستور خاص وادارة ذاتية”

ان   ، ،اأم�س  ال�سمري  العراقي رحيم  ال�سيا�سي  ل�ساأن  املتابع  اكد   : متابعة   � بغداد 
ا�ستراد  البلديات واخلا�سة مبنع  ايرادات  50 يف قانون  امل�سوتن على املادة 

وبيع اخلمور  مل يتجاوز ال�90 نائبًا.
واردات  قانون   تعديل  من   ٥٠ "الفقرة  �سحفي،ان  حديث  يف  ال�سمري  ويرى 
الخرة  اجلل�سة  يف  ادخلت   ، موؤخرا  النواب  جمل�س  عليها  �سوت  التي  البلديات 

وت�سويت اكرثية احل�سور، ومل يتجاوز عدد امل�سوتن ٩٠ نائبًا".
وقال ال�سمري ،ان "الت�سويت على هذه املادة ادخلت العراق يف تبعات م�ستقبلية 
املت�ساعدة  الأفعال  ردود  وبداأت   ، الرملان  رئا�سة  قبل  من  ، مل حت�سب  خطرة 
البالد  يف  العلى   ،  ٢٠٠٥ لعام  العراقي  "الد�ستور  ان  مبينا   ، ودوليا"  �سعبيا 
،واملادة التي ح�رصت ا�ستراد وبيع واملتاجرة بامل�رصوبات الروحية تتعار�س 
خالل  ال�سلبية  بوادرها  اول  تظهر  قد  متعددة  جلوانب  ا�سافة   ، الد�ستور  وبنود 
ال�سهر املقبل". وا�سار ال�سمري اىل ان "العراق ع�سو يف معاهدات ومواثيق دولية 
موقع عليها"، مبينا انه "منذ الع�سور القدمية ومراحل حكم ما بعد ظهور ال�سالم 
والحتاللت املختلفة التي تعاقبت على البالد ، و�سول لتاأ�سي�س الدولة العراقية 

احلديثة عام ١٩٢١ مل حتظر ومتنع امل�رصوبات الكحولية".

90 عقدا يف  وزارة  بغداد � متابعة : ك�سفت جلنة النزاهة الرملانية ،اأم�س ، عن وجود 
%100 عن  ا�سعار موادها زيادة  الكهرباء عليا �سبهات ف�ساد من بينها عقود و�سلت 

ال�سعار احلقيقية يف ال�سوق العاملية.
من  ف�ساد  ملفات  عن  خطرة  معلومات  "و�سلتنا  ،انه  الدفاعي  طه  اللجنة  ع�سو  وقال 
عقود 2013 اىل يومنا هذا وهي بحدود 90 عقدا ومنها عقود ي�سل ا�سعار املواد فيها 

اىل زيادة بلغت %100 عن ال�سعار احلقيقية يف ال�سواق العاملية".
جلنة  ت�سكيل  ومت   ، الو�سط  الفرات  كهرباء  تخ�س  العقود  "هذه  ان  الدفاعي  وا�ساف   
ف�ساد  �سبهات  وجود  وتاأكد  املا�سية  ال�سنوات  من  العقود  بع�س  تدقيق  ومت  حتقيقية 

ورفعنا التو�سيات اىل وزير الكهرباء لتخاذ الجراءات بتلك العقود".
وبن ان "تقدير ال�سعار مرتفع جدا حيث را�سلنا عدد من ال�رصكات املنتجة وامل�سنعة 
واملواد التي مت ا�سترادها وجدنا ا�سعارها م�ساعفة %100، وكذلك التالعب يف املن�ساأ 

واملوا�سفات الفنية املطلوبة يف ال�رصوط املطلوبة للعقود".
التي  الوزارات  اكرث  من  الكهرباء  وزارة  ان  وال�سيا�سين  القت�سادين  من  عدد  واعتر 
فيها ملفات ف�ساد ، ومل يتم الو�سول اىل نتائج للحد من تلك الفة التي دمرت القت�ساد 

العراقي و�سوء تقدمي اخلدمات يف جمال الطاقة الكهربائية.

املو�سل  معركة  ح�سم  اأن  النجيفي،  اأثيل  ال�سابق،  نينوى  حمافظ  راأى   : متابعة   � بغداد 
اأ�سهر، موؤكدا يف الوقت نف�سه على ت�سكيل اقليم خا�س ملحافظة   4 3 اإىل  �سيتطلب من 

نينوى.
وقال النجيفي يف كلمة مبوؤمتر “مري” املنعقد باأربيل، اإن “هناك قناعة لدى اأهايل 
اي�سا  ينطلق  المر  وهذا  املعركة،  يف  امل�ساركة  للقوات  موحدة  قيادة  بوجود  املو�سل 

لعدم ترك نهايات �سائبة ملرحلة ما بعد التحرير”.
وا�ساف ان خ�سو�سيات وتعقيدات املو�سل تدفع اللجوء اإىل اإن�ساء اإقليم نينوى، ويكون 

له د�ستور خا�س به واإدارة ذاتية.
وبن انه بهذا الطرح “ل نتحدث عن اإن�ساء كيان متقاطع مع بغداد، ويجب �سمان حقوق 

املكونات مبوجب الد�ستور، كما ل منانع وجود اجلي�س العراقي يف اإقليم نينوى”.

بحث وزير التخطيط �سلمان اجلميلي، اأم�س ، مع مبعوث 
الرئي�س المريكي باراك اوباما ل�سوؤون التحالف الدويل 
بريت ماكغورك دور التحالف لإعادة العمار بعد حترير 

املو�سل.
�سلمان  التخطيط  "وزير  اإن   ، بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
اوباما  باراك  المريكي  الرئي�س  مبعوث  التقى  اجلميلي 
يزور  الذي  ماكغورك  بريت  الدويل  التحالف  ل�سوؤون 

العراق حاليا".
الوليات  "اللقاء الذي ح�رصه �سفر  اأن  البيان،  واأ�ساف 
ناق�س  �سيليمان  اآلن  دوغال�س  العراق  لدى  املتحدة 
التطورات امليدانية ملعركة حترير املو�سل واجلهد الدويل 
الداعم للعراق يف هذه املعركة التي عدها الطرفان باأنها 
الرهابي  داع�س  تنظيم  على  للق�ساء  الخرة  �ستكون 

بنحو نهائي يف العراق".
الجراءات  مناق�سة  اأي�سا  بحث  "اللقاء  اأن  وتابع، 
لإعادة  العراقية  احلكومة  اتخذتها  التي  والرتيبات 
النازحن اىل املناطق التي مت حتريرها بعد توفر جميع 

امل�ستلزمات احلياتية ال�سا�سية لهم".
املتحدة  الوليات  البيان،  بح�سب  اجلميلي،  ودعا 
المريكية واملجتمع الدويل، اىل "م�ساعدة العراق ودعمه 
والأعمار  ال�ستقرار  اعادة  بعملية  القيام  من  لتمكينه 

للمناطق املحررة".
ازاء  دوليا  التزاما  ميثل  الذي  الدعم  "هذا  اأن  واأ�ساف، 
عن  نيابة  الرهاب  �سد  حربه  خا�س  الذي  العراق 
الن�سانية جمعاء، يتحقق من خالل  الركيز على انعا�س 
املناطق املحررة  اقت�ساديا من خالل  تنفيذ امل�ساريع  
من  ومبا  والجتماعية  والربوية  والثقافية   التنموية 

�ساأنه اعداد جمتمع طارد لالإرهاب والتيارات املتطرفة

دعم  "ا�ستمرار   ، اأوباما  الرئي�س  مبعوث  اأكد  جانبه،  من 
العراقية   احلكومة  جلهود  المريكية   املتحدة  الوليات 

يف حربها  �سد الرهاب".
وبن، اأن "املجتمع الدويل داعم لهذه اجلهود اي�سا بهدف 
متكن العراق من مواجهة الظروف المنية والقت�سادية 
البناء  التي يواجهها وبالتايل ال�سهام يف عملية اعادة 
جراء  من  به  حلقت  التي  اجل�سيمة  ال�رصار  وتعوي�س 

حماربة الرهاب".
وا�ساد، ب�"خطة حترير املو�سل والبطولة املتميزة للقوات 
المنية العراقية وهي تتقدم بثبات لتحقيق اهدافها يف 

معركة التحرير احلا�سمة".
خالل  كذلك  ا�ستعر�سا  "اجلانبن  اأن  البيان،  واأ�سار 
العراق والوليات املتحدة  الثنائية بن  العالقات  اللقاء 
و�سبل  والتجارية  القت�سادية  املجالت  يف  المريكية 

تطويرها".

اأكد العميد �سعد معن الناطق با�سم الداخلية العراقية اإنه 
املو�سل،  معركة  حل�سم  زمني  �سقف  يحدد  ان  ميكن  ل 
ي�سر  املحاور  كل  من  امل�سركة  القوات  تقدم  ولكن 
اخلطة  اعتمدتها  التي  التوقيتات  يفوق  كبرة  ب�رصعة 
تخوم  على  الع�سكرية  العمليات  وتتوا�سل  الع�سكرية. 
العراق  يف  الأخر  داع�س  تنظيم  معقل  املو�سل  مدينة 
ا�سراتيجيتن  قريتن  البي�سمركة  قوات  ا�ستعادت  فيما 
تابعتن لبع�سيقة �سمال املدينة بالتزامن مع تقدم قوات 
ال�رصطة الحتادية يف املحور اجلنوبي و باتت على بعد 
15 كلم عن حميط املدينة. وبداأ تقدم القوات العراقية من 
قاعدة القيارة المر الذي �سمح با�ستعادة ع�رصات القرى 
جنوب املو�سل مع احراز تقدم ملحوظ نحو ال�سمال عر 

وادي نهر دجلة.

برلماني يكشف : 

هكذا يعامل البارزاني العرب في كركوك والمالكي والجبوري يحذران من خطورة االمر!

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

العراق: ال سقف زمنيا للعمليات العسكرية في الموصلالجميلي وماكغورك يبحثان دور التحالف في عملية اعمار الموصل بعد تحريرها


